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Resumo:  

 
Esta dissertação apresenta as percepções dos stakeholders envolvidos na 
implementação da política pública de gestão das águas a cargo do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM). A fundamentação teórica para o desenvolvimento do 
trabalho envolveu três teorias: a teoria da governança, a teoria dos stakeholders e a 
teoria da ação coletiva. A integração desses três pilares teóricos possibilitou maior 
entendimento da temática, permitindo inferir aspectos relevantes na estrutura de 
governança adequada para o atendimento dos stakeholders. Em função do caráter 
estratégico da gestão de recursos hídricos cabe ao Estado coordenar e interferir, quando 
necessário, os interesses dos diversos atores envolvidos visando a proteção e 
conservação do bem coletivo água. A análise foi realizada levando em consideração 
quatro dimensões básicas da governança pública definidos pela OCDE (2005) com as 
respectivas ações governamentais para alcançá-los: 1) estrutura jurídica e regulatória da 
gestão de recursos hídricos, 2) ações do Estado enquanto proprietário do bem coletivo, 
3) mecanismos de interação com os stakeholders, transparência e divulgação de 
informações, 4) papéis e atribuições dos Conselhos. Para analisar as percepções dos 
stakeholders utilizou-se de dois instrumentos metodológicos. Primeiramente, fez-se uso 
de um painel de especialistas de órgãos gestores de Minas Gerais e outros Estados, os 
quais responderam questionários sobre as dimensões e os mecanismos da governança 
pública necessária à ação governamental eficaz e, posteriormente, realizou-se um grupo 
de foco com os representantes de stakeholders envolvidos na gestão das águas. Os 
resultados do estudo demonstram as necessidades de adequação da legislação no que 
concerne: ao abastecimento de regiões semi-áridas, a integração das políticas públicas 
da bacia hidrográfica, do Estado e da União, à harmonização entre as leis do meio 
ambiente e dos recursos hídricos. Ainda em relação à dimensão da estrutura jurídica e 
regulatória demanda-se uma maior divulgação de informações relacionadas à própria 
legislação e aos processos de outorga dos direitos de uso da água, bem como a 
imposição de penalidades nos casos de seu uso inadequado. Quanto às ações do Estado 
enquanto proprietário do bem coletivo, se por um lado prevalecem críticas sobre a 
capacidade operacional do órgão gestor, por outro percebe-se a boa integração entre os 
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poderes legislativo e executivo no que diz respeito as discussões sobre a gestão de 
recursos hídricos. Os conflitos aparecem com mais clareza na interação do Estado com 
os demais stakeholders envolvidos na gestão das águas. São discursos que questionam, 
por parte dos ambientalistas, a atuação utilitarista do setor produtivo, por parte da 
iniciativa privada o desconhecimento técnico dos membros de Comitês de Bacia 
Hidrográfica e por parte dos representantes de Comitês, a defesa do formato 
democrático desses órgãos de decisão. No que se refere ao papel dos Conselhos os 
questionamentos giraram em torno da escolha dos representantes das partes interessadas 
na gestão de recursos hídricos, que necessitam de maior discussão sobre os critérios de 
representatividade. 
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